methodewijzer

DE VOORDELEN VAN DE 2E EDITIE
MODULAIR EN LINEAIR
Op niveau onderbouw is de enige lesmethode
Nederlands die zowel per blok (lineair) als per
vaardigheid (modulair) te doorlopen is. Ieder blok
behandelt zeven vaardigheden. Deze zijn duidelijk
aangegeven door een vaste kleurindeling. Wilt u
modulair lesgeven? Dan behandelt u bijvoorbeeld
eerst alle rode grammaticaparagrafen en daarna alle
gele spellingparagrafen. Omschakelen is eenvoudig.
Zo kiest u zelf wanneer u de stof behandelt.

TOETSEN EN OPDRACHTEN RTTI EN
OBIT GELABELD
Alle opgaven en toetsen zijn gelabeld met OBIT
en RTTI. Deze methodieken geven eenvoudig
inzicht in het soort vraag, het niveau van verwerking
en hoe de leerling per onderdeel scoort. Zo is het
gemakkelijk om op tijd bij te sturen en de leerling
op maat te ondersteunen. Voor de vaardigheden
spreken/gesprekken en schrijven zijn rubrics
ontwikkeld. Hiermee wordt de beoordeling
meetbaar.

modulair

lineair

DE LEESSPECIALIST
Op niveau besteedt ook in de
nieuwe editie veel aandacht aan
lezen. Zo begint iedere paragraaf
fictie met het onderdeel ‘Lekker Lezen’.
In de Op niveau lees-app kunnen leerlingen boeken
zoeken op genre, leeftijd en moeilijkheidsgraad.
In samenwerking met De Jonge Jury ontwikkelen
we lesbrieven die aansluiten bij de kerntitels van de
stichting. Deze lesbrieven zijn aanvullend in te zetten,
maar ook te gebruiken als vervangend lesmateriaal.

TOETSEN
Op niveau biedt zowel vaardigheidstoetsen als
bloktoetsen. Deze zijn allemaal RTTI en OBIT gelabeld.
De toetsen sluiten perfect aan op het referentiekader taal (Meijerink). Zo bereiden uw leerlingen
zich optimaal voor op de komst van de tussentoets.

OVERZICHT VAN LEERDOELEN
Aan het begin van ieder paragraaf staat een overzicht van de leerdoelen.
Zo is duidelijk voor leerlingen wat ze in iedere paragraaf leren. Ook het
Meijerink-niveau wordt vermeld.

APARTE THEORIEBLOKKEN
De theorie wordt uitgelegd in gele tekstblokken. Zo is de theorie altijd
makkelijk terug te vinden. Begrippen zijn apart gearceerd in de blokken.

PLUS-OPDRACHTEN
Leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging maken de plus-opdrachten.
Deze zijn te herkennen aan het plusje in de kantlijn.

Nieuw digitaal lesmateriaal
•
•
•
•
•
•
•

alle opdrachten digitaal beschikbaar
alle theorie digitaal beschikbaar
remediërende opdrachten
opstroommodule
toetsen
inzage in voortgang en resultaten
grammatica-animaties

Op niveau biedt voor ieder leerjaar een leeropdrachtenboek voor de leerling. Het digitale
materiaal is beschikbaar via een start- of een
totaallicentie. Bekijk de inhoud van de licenties op
www.thiememeulenhoff.nl/opniveauonderbouw.

Arrangement
Leerjaar4

4 vmbo-b

3 vmbo-k

4 vmbo-gt

Leerjaar3

3 vmbo-b

3 vmbo-k

3 vmbo-gt

3 havo

3 vwo

Leerjaar2

2 vmbo-bk

2 vmbo-kgt

2 vmbo-t/h

2 havo/vwo

2 vwo

Leerjaar1

1 vmbo-bk

1 vmbo-kgt

1 vmbo-t/h

1 havo/vwo

1 vwo

MEER OP NIVEAU?
Op www.thiememeulenhoff.nl/
opniveauonderbouw vraagt u
geheel vrijblijvend een beoordelingsexemplaar aan. U kunt ook
bellen met onze klantenservice
088-800 2015 of mailen naar
vo@thiememeulenhoff.nl.

9781111274290/13885

